INDELETNICIRI APICOLE IN MOLDOVA FEUDALA,
CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA ZONEI BACAULUI
(Sec. XIV-XVlll)
de IOAN CIUTA

Istoria poporului nostru, ca deal-tfel istoria oricărui popor este istoria
producătorilor de bunuri materiale şi spirituale. In procesul creării de
bunuri, omul şi-a adapta-t natura, adaptindu-se pe el însuşi acesteia, folo
sindu-se de cadrul natural oferit şi integrindu-se armonios in el.
In acest context s-a realizat comuniunea om-natură, preocupările
omului varihd in funcţie de ceea ce natura i-a oferit ; generindu-se ast
fel, viaţa economi..:ă, care a stat la baza evoluţiei societăţii omeneşti.
Tema asupra căreia doresc să mă opresc, doar prin citeva concluzii,
la sfîrşitul unor anevoioase şi indelungi cercetări se referă la un atare do
meniu de viaţă economică, care a generat şi reLaţii social-politice intere
sante, domeniu, rămas neexplorat in istoria naţională şi locală şi care in
epoca medievală a avut un rol preponderent. Acest domeniu de referinţâ
este - apicultura - care In secolele XIV-XVIII a constituit o preocupare
de predilecţie a românilor in general şi a celor din Moldova in special.
Tema cercetată nu urmăreşte numai evocarea unor pagini de istorie
economică in scopul cunoaşterii trecutului zbuciumat de muncă al strămo
şilor moldoveni ci, îşi propune, pe baza unor concluzii fireşti, ancorarea
ei in realitatea contemporană care se impune ou acuitate.
In mesajul adresat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu participanţilor la
lucrările celei de-a III-a Conferinţe pe ţară a Asociaţiei crescMorilor de
albine din ianuarie 1974, se arată printre altele "Indeletnicire străveche,
cu frumoase tradiţii populare, apicultura a reprezentat de-a lungul vre
mii o activitate constantă a poporului român, favorizată fiind de minu
natele condiţii pe care relieful şi clima ţării le oferă din abundenţă pen
tru creşterea albinelor" t. Reliefind rolul pe care trebuie să-1 aibă această
indeletnicire in prezent şi viitor, preşedintele ţării arăta că : " .. .In cadrul
politicii generale a partidului şi statului nostru de dezvoLtare susţinută
a agriculturii socialiste, de valorificare cit mai deplină a multiplelor sale
posibilităţi, apiculturii ii revine un rol important, fiind chemată să con
tribuie, alături de celelal·te ramuri agricole, la sporirea continuă a produc
ţiei agroalimentare" 2. Iată aşadar, importanţa recunoscută şi astăzi, la cel
mai inalt nivel a ceea ce a repre�ntat apicultura in trecut (latură însă
1
2

Scînteia, nr. 9763, din 27 ianuarie. 1974.
Ibidem.
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necunosoută decît foarte vag şi inserată sporadic şi nefundamentat in is
toria noastră) şi ceea ce trebuie să insemne in prezent şi in viitor.
N-am fi însă drepţi faţă de aceste nobile fiinţe (albinele) dacă le-am
atribui numai rolul de producător a mierii şi cerii (cu derivatele lor atit
de necesare omului mai ales in orinduir.ea feurdală), fără a sublinia şi
marea şi eficienta misiune a'V'ută in sporirea recoltelor de fruc·te , legumP,
seminţe etc., prin rolul de polenizare naturală pe care-I au. S-a calculat că
valoarea sporului de recolte obţinute la principalele plante cultiva.te, pomi
roditori, floarea soarelui, plarutele de nutreţ, legumele şi alte culturi agri
cole dau recolte de 1 ,5-2 ori mai mare, atunci cind polenizarea s-a făcut
ou ajutorul albinelor a. Rolul de polenizator exercitat de albine este una
nim recunoscut şi astăzi la ni,vel universal. Un studiu recent publicat in
California (S.U.A.) care sesizează dispariţia in această regiune a 20% din
totalul albinelor, datorită folosirii excesive a mijloacelor chimice de com
batere a dăunătorilor a relevat faptul că valoarea ca factor de polenizare
.a albinelor este de 20 de ori mai mare decit valoarea mierii produse "· Săp
tămînalul american "Newsweek" explică recoltele mici de mere, froote
din R.F.G., de floarea soarelui in Birmania etc., prin reducerea pe scară
mondială a numărului de albine s.
In spiritul şi a unor astfel de cerinţe pentru dezvo1tarea apicuLturii
româneşti Consfătuirea apicultorilor din anul 1975 de la Bucureşti a pre
conizat crearea de noi linii productive de albine şi stabilirea celor mai efi
ciente metode de organizare a stupări1rului in vederea polenizării natu
rale cu ajUitorul albinelor şi creşterii şi pe aceas tă cale a producţiei de
floarea soarelui, fructe, lucernă etc. 6 . Tot cu acea ocazie s...au luat măsuri
pentru creşterea şi întreţinerea albinelor din ţara noastră şi valorificarea
bogatelor resurse melifere. Se ounoaşte că, pentru rolul jucat pe plan mon
dial al apku1turii româneşti, in prezent, România este sediul permaneilit
al Asociaţiei internaţionale a apiou1torilor, "Apimondia", la Bucureşti
aflindu-se şi Institutul internaţional de cercetări apicole, iar Combinatul
apicol din Bucureşti este un model de tehnologie apicolă avansată. Pen
tru meritele recunoscute ţării noastre şi in acest domeniu de activitate
prof. dr. ing. Viaceslav Harnaj a fost pentru a patra oară reales preşedin
tele Federaţiei internaţionale a apicultorilor, prescurtat "Apimondia".
Cum însă aria cercetărilor şi cuno�terii temei la nivelul intregii ţări
şi pentru o perioadă mai mare de timp nu constituie, deocamdată, subi.ec
tul a ceea ce ne-am propus, încercăm a reţine foarte pe scurt atenţia cu
privire la acele concluzii, care stabilesc : locul şi rolul apicul·turii in eco
nomia feudală a Moldoevi in secolele XIV-XVIII, subliniind cu impreju
rarea prezentă dezvoltarea acestei preocupări in fostul ţirmt al Bacăului.
Desigur,
stabili locul şi rolul unei ramuri economice in ansamblul eco
nomiei ţării, intr-o anumită perioadă, nu este un lucru deloc uşor. Chiar
in zilele noastre in condiţiile unei economii planificate, a calculatoarelor
electronice, stabilirea ou exactitate a unor ramuri economice in contextul
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T. Bogdan, Creşterea albinelor, Sibiu, 1962, p. 23.
Scintetll, nr. 10282, din 11 septembrie, 1975.
Ibidem, nr. 10085, din 24 ianuarie, 1975.
Ibidem, din 15 martie, 1975.
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economiei naţionale este un fapt de mare osteneală şi fără pretenţii de
absOlutizare. Pentru feudalismul m'oldoven�c acest lucru se simplifică,
'SUb raportul existenţei unor ramuri economice relativ reduse (cultivarea
ocerealelor, creşterea vitelor, viticultura, pomicultura, apicultura, piscicul
tura), dar se complică datorită unor evidenţe slabe şi inexacte. De aceea,
pretenţii de absolutizare a ierarhizării rJamurilor economice nu formulăm,
dar a stabili apicultura printre primele locuri in economia feudală a Mol
dovei, cutezăm fără greş.
Mierea şi ceara cu derivatele respective (miedul, propolisul sau ceara
verde, hoştina etc.) au constituit pînă spre sfirşitul sec. XVIII produse de
neînlocuit in lipsa gazului lampant şi a :Zahărului. Omul s-a folosit mal la
Jnoeput de foloasele albinelor fără ca el să fi intervenit in organizarea şi
dirijarea vieţii şi muncii acestora, iar treptat a devenit un "colaborator"
de nădejde, contribuind binefăcător de cele mai multe ori, iar alte ori
dăunind, activitătii hamicelor hymenoptere.
Feudalismul a apropiat nevoile omului de natura înconjurătoare, iar
omul a intervenit mai acce ntuat in adaptarea naturii cerinţelor sale.
In această perioadă prisăcile cu stupi erau aşezate de regulă in pă
duri, incorijurate şi . apArate cu trunchiuri de copaci tăiaţi. De aici şi nu
rnP.le de prisacă, care · provine din slavonescul pasica ceea ce a insemnat la
origine loc despădurit şi întărit cu trunchiuri de copaci şi bolovani in scop
de apărare militară. Notiunea s� extins şi asupra locurilor despădurite In
scopul aşezării de stupi.
Condiţiile melifere, adică flora necesară prin infiorescenţa ei au fost
in Moldova deosebi·t de favorabile. Echilibrul ecologic al Moldovei - im
plicit al judetului Bacău - a dispus de condiţii admirabile pentru creş
terea albinelor in sensul existenţei din belşug a pădurilor de tei, de coni
fere, a numeroase lacuri naturale, bălţi, iezere, girle, piraie, cimpii, poiene,
grădini, pajişti etc., a unei clime temperate, contribuind la crearea acelui
cadru natural propice.
Cadrul natural extrem de favorabil a fost deseori subliniat şi de călă
torii străini in trecere prin Moldova. Astfel austriacul Balthazar Hacquet
arăta că " ...·teritoriul ţării (Moldovei n.n.) care este acoperit cu păduri de
tei şi cu cimpuri in care abundă fiori minunate, pare a fi creat anume pen
tru această insectă atit de folositoare 7, iar germanul Jenne" situa albi
năritul din Moldova feudală, datorită condiţiilor naturale favorabile, prin
tre primele locuri in viaţa economică a ţării a.
Depistind toate locurile şi localităţile apicole din Moldova feudală in
funcţie de factorii naturali şi de frecvenţa citării acestora in documentele
publicate şi nepublicate am intocmit o hartă a zonării apicole, conform
căreia am putu.t despri nde 4 zone apicole. Bacărul se situează din acest
punot de vedere in zona a III-a, deoarece intră in depresiunea subcarpa
tică ceva mai puţin favorabilă albinărituJui. Cele 4 zone sint : zona 1 : ţi7
8

Balthazar Hacquet, Neuste phisikalisch-politische Reizen tn der Jahre 1788, II,
Nilmberg, 1791, p. 73.
Hemn Jenn, Reise n4Ch St. Petersburg etnen, Thetl von Deutschla.nd, Frankreich,
Kroati.en, Slovenien, Italien, die Moldau, Walla.schet, StebenbUrgen und Ungam,
1788, p. 229.
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I)Uturile ·: lafl, - cu ve;tltul centru al Bohotinului, OrUgătura, Vaslui, Ril.:.
du, Birlad, Roman ; zona a Il-o., regi'Gnea dintre Prut şi Nistru -cu centrul
pe riul Botn.e, afluen.t al Nistrului, cuprinzînd ţinuturile : ·Tighina, Lă.puş
na, Ch�ină·u, Călărc:.şi, Orhei ; zona a III-a, ţinuturile : Neamţ, Bacău, Tro
tw;, Adjud, .Putna, Tecuci şi zona a IV-a intre r:iurile Moldova, Jijia-Başeu
cu ţinuturile : Baia, Suceava, Dorohoi 9.
In ţinutul nostru al Baciului, renwnite au fost prisăcile de la Bacău,
menţionate in documente ca fiind "dincolo de viile băcăuanilor", ceea ce
ar putea să insemne pe dealurile cu bogată floră meliferă a Căltugărei unde
se atestă .şi exi&tenţa de vii. Astfel, prima menţiune docum entară cu oa
. racter apicol pentru ţinutul Bacălului datează de la 8 septembrie 1457 · cind
"Ştefan cel Mare întărea (confirma n.n.) mănăstirii Bistriţa, Vama de l'a
tirgul Baciului şi de la Tazlău", ou menţiunea ,; ... şi pietrele de ceară din
· tirgul Bacăului", ceea ce reprezenta darea in natură din ceară - denumită
camănă (pentru că se prezenlta sub forma unor pietre rotunde din ceară,
. iar piatră in slavoneşte se den.um�te kamen), care erau dăruite mănăs
tirii 10• La 10 aprilie 1491, .Ştefan cel Mare, dăruia mănăstirii Tazlău. un
număr de sate şi o prisacă " ... un sat anume Bureştii pe Siret ce se chiamă
şi Fundul, care sat a fost ascultător de curţile de la Bacău şi cu loc de pri
sacă peste Siret, in pustie, unde se chiamă Mînăstirea şi cu bălţile la Siret,
...să fie sfintei mănăstiri - urie cu tot venitul - neclinti.t ni ciodată in
veci 11• Localitatea Fundul, uneori întîlnită in documente cu numele de.
Fundoiul unde se menţinoează deseori prisăci este satul care e situat intre
Siret şi Bistriţa, cunoscut �i sub denumirile de Bureşti, Buneşti, azi Bog
dan Vodă, comuna Săuceşti, judeţul Bacău. Localităţi a căror onomastică
indică indeletnicirea albinări.tu1ui in actualul judeţ Bacău sint şi Prisaca,
sat in comuna Bereşti-Tazlău ; Lipova, care provine din slavonescul
Lip=tei, ceea ce presupune existenţa unor păduri de tei şi in această zonă.
Se menţionează apoi in ţinutul Bacăului prisaca lui Mărgel.at, la Băiceni,
sat Odobeşti, azi comuna Secuieni. O scutire specială de desetină
(da
rea, obligaţia din stupi) miere, au obţinut şi slujitorii bisericii lui Ştefan
cel Mare din Borzeşti, la 2 martie 1694 12, iar cind Petru Şchiopul întărea
mănăstirii BerZJunţi o prisacă in 1578, ţinea să arate că, prisaca a fost fă
cută de Toader fiul Maruşcăi " ... din pădurea neatinsă, cu mîinile sale, in
gura Pîrîului Răsu" 13. ReZJultă deci, rolul omului in amenajarea terenuri
lor pentru aşezarea de prisăci şi in părţile Berzunţului. Alexandru Iliaş,
imputernicea la 7 mai 1632 pe Athanasie - mitropolitul Sucevei, - fost
episcop de Roman să-şi apere hotarul prisăcii sale de la Bacău, consem
nindu-se " . . .şi nimeni să nu indrăznească a merge acolo să pască vitele
sau să taie lemne sau nuiele, sau să facă alt lucru in acea pădure... " u. Pu
tem desprinde aşadar, şi o anumită reglementare a funcţionării prisădlor,
-

Ioan Ciută, Aptcultura. In economic feud414 a. Moldovd, teză de doctorat In manuscris.
10 D.l.R.A. vea.cul XIV-XV, voi. I, p. 291.
11 Ibidem, voi. II, p. 159.
12 Arh. St. Bucureşti, M4n4&tirea. Socola., VI/4, VI/6. Ambele documente se referA la
12 posluşnlci al mănăstirii unde erau călugăriţe pentru a le pAzi de tilhari.
13 D.l.R.A., veacul XVI, voi. II, p. 103.
14 D.R.H.A., veacul XVII, voi. XXI, p. 68.
9
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mAsuri pentru apărarea in.teg.rităţii teritoriale a acestora tn cadrul rela
ţiilor feudale. La 16'12; Ştefan . SQ!om, biv .căpitan de Bacău vindea lui
C. Arapul, pircălab, părţile sale din Cind�ti şi Un. loe de" p�·'C\1, men
ţiunea : "unde au fost stupii mei şi cu pometul din acel loc de prisacă" •5•
La 25 mai 1 755 se constată in prisaca de la Bacău un total de 1 234
matce după cum unnează : 75 la livadă, la Gavril po.stelniC'Ul, 53 la Bălţata,

la Miron postelnicul, 52 la Cleja, la Ianuş postelnicul, 54 la Fundu, la
Andronaohe postelnicul, 68 la Cotul Ohiriţii, la Echim Bra n�te postelnicul.
52 la Fundu in Coholmu i n sama lui P.uşohin, 49 · la moară la· Ion Balic
postelnicul, - 74 la Birăieşti, la Gligoraş.postelnicul, 7 1 la pomi la Ion Heisul
pos.telnicul ; 61 la Orăşe, 1a Ioniţi Loghiru pOF.otelnicul, 58 la Ciorte la Ioniti
Pătru postelni cuJ , 65 la Fundul Vă ii Podului, la Ili e Bărsanul, 46 la Boişte
la Condor�he, m onah ; 80 la Dumbrava Roşie, la Ştefan postelnicul, 75
1a Rediu, la Enciul postelnicul. 76 la livadă, la Ianuş Martin ; 76 la Ţinte
l a Ion Brânzăiu ; 76 la Muşinoaie, la Vasile fălcierul.
Locuri şi localităţi apicole mai sin t in ţinutul Bacăului consemnate
in documente şi : Leghit�ani, azi Lichitişeni pe Berhelci, Costeşti pe Tro
tu.ş ; Valea Seacă, Tg. Ocna, Drăge ş ti pe Siret ; Ob:rejeşti şi Sendreşti pe
Bis triţa , ultimul, identificat pro b a bil lîngă Iteşti ; Birsăne11ti pe apa Sili
şului, Dărriie neşti la Siret ; Hărtăne�ti pe Oituz comuna Bogdăneşti etc.
Aşa că, locui to ri i ţinutului nostru au manifestat destulă receptivitate şi
pentru această indeletnicire - albinări.tul - recer�ivitate care s-ar im
pune interisificată .azi la dimensi unile prezentului, cu asigurarea favora
bilă a c ad ru lu i n atu ral .
Eficienţa economică a albinăritului in MoLdova feudală a fost evi
dentă de vreme ce, Dimitrie Cantemir, men1ionează (Deeerierea Moldo
vei) că locuitorii Ţării Moldovei trag foarte mari foloase de pe urma albi
nelor şi că "dacă un ţăran deţinea 20 de stupi putea uşor din produsul lor
să fi plătit impozitul pe anu l intreg" 1 7 , ia r misionarul iezuit, slav, Baklsic
(Deodata) sec; XVI, preciza tn.tr-un raport că bogăţia Moldovei sta in grine
şi miere : "in miere oare se poate zice că e pulsul cel mc.i solid al ţării, pen
tru că, din vinzarea mierii şi cerii îşi afla răsuflarea de cheltuielile nenu
mărate ce se f,ac in fiece an la Poartă" 18. N egustorul Raguzan - agent
consular austriac - Stephan Raicevich, califica mierea şi ceara din Mol
dova "cea mai f rumoasă şi mai căutată din toată Europa", superioară celei
din Valahia 19. Ci nd in 1 724 - Mihail Racoviţă - in timpul celei de a
treia domnii -· a i mpU5 desetina (darea de stupi n.n.), "îndoită pe toţi",
adică a impus şi pe boieri ş i mănăstirile la plata aC€stei dări, Ion Neculce
ne informează că acea măsură "sărăcise cu desăvîrşire boierimea care îşi
ţinea casele şi-şi purta cheltuielile mai ales· cu venitul ce-l trăgea din
stupi" 20.
·

15
16
17
18
19

20

Gh. Ghibiilescu, lsptsoace şi Zapise, voi. III, partea a doua, Iaşi, 1912, p. 131.
Arh. St. Iaşi, Colecţia, Manuscrise, 1976, f. 6-6.
Dimitrie Cantemir, ,.Descrterea Moldovet" , traducere de Gh. Adamescu, Edit.
"Cartea Românească" , 1909, Buc., p. 81, 83, 87.
Nicolae Iorga, Istoria Rom4ntlor prin c4Z4tori, vol. II, p. 5-6.
Ibidem, vol. II, p. 6.
1. Neculce, Letoptseţul T4rtt Moldovei, p. 184 şi 322.
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Producţia de miere şi ceară s-a obţinut in' j>erloada: feudală a Mol
dovei, atit pe domentul boieresc, mănăstiresc cit Şi de către ţărănimea
liberă şi chiar cea aservită. Menţionarea expresă a prisăcilor şi locurilor
de prisăci in inventarul domeniului boieresc sint deseori · intilnite tn do
cwnente. Numeroase sint daniile şi intăririle de prisăci şi locuri de pri
săci făcute de domnitorii Moldovei diferiţilor boieri � dregători pentru
"credincioasa slujbă" şi chiar unor negustori. Dar, se constată că domeniul
boieresc a fost puternic concurat în apicuLtură de către domeniul mănăs
tiresc. Mănăstirile : Neamţul, Moldoviţ.a, Putna, deţineau chiar din seco
Lul . al XV-lea cite 6-7 prisăci situate in locuri diferite. La inceputul seco
lului al
mănăstirea Galata dispunea de : 16 sate, 20 mori, 16 fălci
vie, 486 stupi şi 1473 vite 2 1 • Numărul de aproape 500 stupi este evident
in inventarul acestei mănăstiri, putind plasa prisăcări·tul pe locul al
in activitatea economică a acesteia. De altfel, mănăstirile aveau ni!Şte
atuuri in plus pentru dezvoltarea apiculturii pe proprietăţile lor. Mai in-tii,
necesitatea mai stringentă a consumului de miere şi ceară ; in al doilea
rind uşurinţa calificării forţei de muncă prestată de către călugări, iar în
al treilea rind desfacerea mai lesn,ici'oasă 'blitre supu$ii mănăstirilor a pro
dll.S'elor apicole, indeosebi a celor din ceară, in cadrul ri.tualurilor săviN)ite.
La sfîrşitul secolului al XVI-lea se consemnează abundenta de miere
de către unii călători străini. Aşa ne informează Geovanni Botero, care
notează că, "de la albine se culegea a1binăritul şi că, numai pentru dom
nie se i ncasau din acest venit 100.000 scuzi pe an" 22 , iar Franz Ioseph Sul
zer aretă că, albinăritul producea in Moldova un venit cam de 200.000 lei
anual, formind un izvor de căpetenie 23.
Desfacerea mierii şi a cerii pe pi.aţa internă şi ex·ternă a constituit
un alt punct in tratarea temei, considerind că şi pe această cale putem
aprecia locul şi rolul apiculturii în economi•a feudală a Moldovei. Cel mai
mare consumator al mierii moldovene�ti a fost Constantinopolul, "cămara
de miere a Porţii". Mierea era strînsă de negustori turci special veni+i' in
Principate, denumiţi balgii, dirijaţi de balgi-başa, care se ocupau de strin
gerea balgibaşlicului (darea in miere către Poartă n. n.) şi cumpărau miere
in cadrul preţurilor de monopol. Ceara era consumată pe piaţa internă con
stituind principal mijloc de iluminat şi in ritualurile religioase, L1r La ex
port destinaţia cea mai mare o avea spre Veneţia. Intre mărfurile care
se încărcau la Galaţi pe corăbii străine, Dimitrie Cantemir enumeră după
lemn şi inaintea sării, sili trei şi grîului, mierea şi ceara 24.

XVI-lea

III-lea

Se consemnează in izvoarele cercetate, valoarea totală a exportului
produselor apicole, ocupind al doilea loc după exportul renumiţilor cai
moldoveneşti 25 . Pieţele de export fiind in general : Veneţia, Constanti
nopolul, Caffa, Genova, Viena. Şi miedul (băut-ură din miere şi apă fer21
22
23
24
25

Valeria Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Vtaf4 Feud.a.lii in Ţara Rom4neasc4
şi Moldova (sec. XIV-XVII), Buc. 1957, p. 285.
Nicolae Iorga, op. cit., vol. II, p. 5-6.
Franz Ioseph Sulzer, Gesichte des Transalptnischen Dczziens, VIena, 1781, ln
N. Iorga "Istoria Rom4nilor prin călători" vol. II, p. 237.
D. Cantemir, op. cit., p. 67.
Enclclopedt.a Rom4niei, vol. III, p, 531.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

INDELETNICIRI" APICOLE IN MOLDOVA

231

mentată) era căutat la export, după cum ne informează călătorii Robert
Bargrave (englez) 1652 26 şi Rafael Leszcinski (polon) 1 700 27• La 1 644 in
timpul lui Eustratie Dabija, Moldova trimitea sultanului 10.000 ocă de
miere şi 1 0.000 ocă ceară (1 ocă
1,272 kg n.n.) 28.
Dările către turci in miere şi ceară, cunoscute sub denumirea ·de "rin
duiala mierii şi cerii împărăteşti", se ridicau la valori însemnate, ceea ce
presupune şi posi bi lităţile reale al.e Mol dove i de a le fi putut suporta. Ast
fel, in timpul lui Constantin Duca în 1 694, valoarea "rînduielii în miere
şi ceară" se ridica la 6213 taleri, în 1695 la 13416 taleri (mai muU decît
dublu la numai un an n.n.) 29. După instaurarea dominaţiei otomane (1 538,,
obligaţia în miere şi ceară a fost impusă şi de către tătari, aşa cum infor
mează cronicarul .turc Evlya Celebi (1659) la 50 b utoaie miere în 1 538, fiind
mult marită la începutul secolului al XVII-lea în timpul lui Ieremia Mo=

•

vilă 30•
Impozitele asupra produselor apicole (des·etina din stupi şi miere şi
camăna din ceară), au stat de asemenea în atenţia cerc etării noastre in
dicind contribuţia acestora la veniturile Moldovei şi implicit posibilitatea
iernrhizării apiculturii în economia ţării. Desetina sau d�seatina din al bine
este cunoS(:ută pentru prima dată (31 iulie 1431) îm:emnînd în fapt ze
ciuiala din stupi 3 1. Ulterior, desetina şi-a lărgit sensul, indicind orice dare
independent de cuantum iar mai tîrziu, desetina şi-a restrîns aria numai
1a darea pe stupi şi mascuri. Darea din stupi a fost un venit serios al d om
niei atestat �i de faptul că Vasile Lupu, dup:i ce a luat domnia, timp de
trei ani şi-a putut întreţine cur tea numai din desetină, mortasipie (vama
internă plătihilă la in.trarea ou produs in oraşe şi bîlciuri sau la trecerea
peste poduri şi vaduri n . n .) 32, gorş.tină şi vamă 33.
Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi pînă la mijlocul seco
lului al XVIII-lea, desetina s-a referit îndeosebi la darea pe stupi, rămi
nind una din cele mai impoctante surse de venit ale visteriei Moldovei.
De fapt, această perioadă coincide după părerea noastră, cu etapa de virf
a dezvoltării apiculturii in economia M oldovei , avînd un rol de seamă şi
ocupind unul din primele trei locuri în economia ţării, alternind în dife
rtte îm pr ejurări cu creşterea vitelor şi cultivarea cerealelor. Probabil că,
daltorită ponderii apiculturii in economie şi a veniturilor substanţiale aduse

e

şi prin încasarea desetinei, domnia a preferat să-şi rezerve acest drept,
atunci cind spre sfîrşitul secolului al XVII-lea şi inceputul secolului al
XVIII-lea s-a făcut o oarecare distincţie între veniturile ţării şi ale dom26
27
28
29
30
31

32
33

Franz Babinger, RobeTt Bargrave un Voyageur anglais dans Zes pais Roumains
du temps de Bastze Lupu. 1652, Acad. RomânA "Mem. Sect. Ist." seria III. tom.

XVII, p. 41, 42.
P. P. Panaitescu, C4Z4tori poloni in ţ4riZe rom4ne, Buc., 1930. p. 119.
C. C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. III, partea a Il-a, p. 458 (după scrierea lui
Paul Ricaut).
Ibidem, p. 651.
Andrei Antalffy, C4Z4toria. Zut EvZya Celebt prin Moldova în 1659, in Bulet. Comis.
lst. a României, XVI, 1933, p. 39-40.
D.I.R.A., veacul XIV-XV, voi. 1, p. 94, 161, 260, 268, 275, 286, 305, 326.
Mortasipie - vama internă plătibilă la intrarea cu produse in oraşe, b.ilciuri, la
trecerea peste poduri, vaduri.
Miron CosUn, Letopf.seţuZ T4rii MoZdovet, p. 17.
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nului 34, Deseti na aducea in acea perioadă (D. Cantemir) ln visteria ţării
un venit de cea. 20.000 galbeni, iar după informaţiile ex.te rne de la sfir
şitul secolului al XV-lea domnii scoteau din impunerea stupilor un venit
anual) de 1 00.000 scuzi 35.
Camăna, de asemenea, a ducea mari venituri ţării Moldovei. Această
dare se încasa de la populaţia oraşelor : crîşme, măcelării, cojocării etc.,
fiind pomenită la început in 1449, cind Alexăndrel, fiul l.ui Ilia.ş, dăruia
mănăstirii Probata ceara din Tîrgul Frumos 36• La început, camăna se lua
pe pietrele de ceară făcute de cîreiumarii .oare adunau cantităţi mari de
fagu ri de miere pentru preparatul miedului.
Din cercetările efectuate desprindem 2 laturi ale obligaţiilor în ceară.
Una suportată de prisăcari pentru veniturile provenite din albinărilt şi
camăna suportată de circi umari, măcelării etc. Faptul că, în ambele ca
zuri, această dare se pereepea în pietre de ceară presupune însă exis
tenţa din abundenţă al a-cestui produs, urmare firească a practicării albi
năritului. Cu timpul, camăna s-a trallJSformat în bani. La 1 740 cuantumul
era stabilit pe fiecare produs datorat 37.
Dat fiind abundenţa produselor apioole (mierea şi ceara) în epoca feUr
dală a Moldovei, acestea au servit şi drept mijloace de schimb, et3lon pen
tru diverse cumpărături şi vînzări de produse 38. Pentru a reliefa rolul şi
locul apiculturii în economia feudală a Moldovei am crezut de cuviinţă
să fi ară.tat şi unele îndeletniciri auxiliare legate de albinăr1t, cum au
fost : hoştinăritul, confecţionarea de lumî nări - aşa numiţii făclieri din rîndurile călugărilor şi a mirenilor, ca şi a unor prisăoari. Apoi unele
meşteşuguri care foloseau drept materii prime pentru îndulcit cum ar fi :
plăcintarii, miedarii. colivarii etr. 39.
Am incercat şi o succintă paralelă a dezvoltării apiculturii compara
tiv cu celelalte principale ramuri economice din Moldova feudală in ideea
de a stabili cit mai cores punzător l ocul apiculturii in economia ţării. Aşa
am putut aprecia la începutul perioadei feudale, situindu-se pe primul loc,
creşterea vitelor ; pe locul doi, albinăritul şi apoi agricultura, urmind in
ordine, cultivarea viţei de vie etc. Ne-am folosit prin această relativă ierar·
bizare de cantităţile de produse încasate de sistemul fisoal al ţării. In
această privinţă Nicolae Iorga prezintă următoarea ordine : 1) zeciuiala
de oi (oieritul), 2) zeciuiala de La porci (porcăritul-goştina) ; 3) zeciui ala
de stupi (albinăritul) ; 4) zeciuiala de cereale (colbăritul) ; 5) vinări tul lio.

La sfîrşitul seco lului al XVI-lea - mijlocul secolului al XVII-lea pri
mul loc pe linia strîngerii veniturilor ţării îl ocupa - capitaţia - (acel
impozit cumulard), looul doi (zeciuiala cerealelor), albinăritlll.l şi apoi creş
terea vitelor. Deci apicultura şi-<! cam păstrnt acelaş loc trei in economia
ţării. Locurile unu şi doi sint strîns disputate de cele 2 ramuri eoonomioe :
34
35
36
37
38
39
40

D. Cantemir, op. cit., p. 124.
Ibtdem.
V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, op. ctt., p. 368.
N. Iorga, Studii şi documente, VI, (Condia de porunci a lui c. Macrocordat), p. 219.
D.R.H.A., veacul XVII, XXI/207.
N. Iorga, Istoria in chipuri şi icoane, p. 265-266.
Idem, Studii şi documente, I-II, p. 416.
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cultivarea cerealelor şi creşterea vitelor . S-ar părea că balanţa lnclină spre
deţinerea locului 1 mai mult de creşterea vitelor decit de cultivarea pă
mînturilor, deci un caracter al economiei rr.ai mult animalier decit agri
col. kşa se poate explica şi densitatea populaţiei mai muLt la munte şJ
in zonele su.bcarpatice, deci'; la şes.
Apicultura, prin specificul ei, a fost foarte strins legată de celelalte
ramuri economice în perioada feudală. Unde au fost condiţii bune pentru
agricuLtură, pentru cre!?terea vitelor, păduri, şesuri, dealuri , fineţe , pen
tru pomicultură, pisc ic ultură etc. au fost oel puţin, dacă nu mai mult, şi
condiţii prielnice albinăritului.
Aşad>ar, apicul.tura feudali . a , �ţj..nu t porde:rea in economia MoLdo
vei atit prin suprafeţele teritoriale in care s- au e:x;tirts :prisădie- ; ..nu,mărul
de prisă.ci �i de stupi, producţia mare obţinută in miere şi ceară, calitatea
ace>tora, asi.gurind hrana populaţiei şi iluminatul, cit şi prin valoarea des
tul de ridicată a prlskilor, stupilor şi In special a produselor lor, mierea
şi ceara . &himburlle comerciale pe piaţa internă şi externă, onorarea obll.:.
g.aţiilor faţă de puterea suzerană şi ln ultimă instanţă, veniturile aduse
visteriei ţării In mod direct şi indirect, atragerea in circuitul p�părilor
apicole a unui n wnăr. insemnat din locuitorii ţării Moldovei, Indică cu su
ficientă motivaţie stabilirea apiculturti pe locul trei ln ecoROrnla feudali
şi avind un rol activ in dezvoltarea soc;ietăţil moldoveneşti din acea epocă.
Ţinutul Bacău s-a situat pe un loc Insemnat In desfJ4urarea �eletnlcirll
apicole.

ANEXA

cuprindftd 'J)rindpclele loc»Ut4ţt f( locuri
In ,ţinutul B4C4ului in

lugirU

cu

",U4d menţfoftate

aec. . XIV -XVIII

tn �doeu�,

1. Prisaeo de lo Ba.c:4u ; situati Un� vtUe blcluanllor, probabil pe dealurile Cl
(D.I.R.A sec. XV, vol. 1, p. 1 50).
2. PriiACG de lo Fuftd ; azi Bogdan VodA - fost, Fundul lui Bogdan - com. SAu
ceşti jud. Baclu (D.I.R.A. XIV-XV; vol. I, p. 321).
3. Leghit(fAtai (Ltchit(feni) sat pe Berbeci, com. Vultureni, judeţ BacAu (D.I.R.A.
XV, vol. 1, p. 37) .
4. Be-rhed, pris4d pe plrlul cu acelati nume, com. Vultureni, jud BacAu (D.I.R.A.
XVI. voi. I, p. 304).
5. Biltriţa - priaac.i pe Bistriţa mal SUB de Baciu (D.I.R.A., XVI, voi. III, p. 277).
6. l.:oatefti, lAt pe l'rotuş Ung4 Bogclllu - Tg. Ocna, jud. Bacău (D.I.R.A. XVI,
vol. II, p. 179).
7. FOftdoiu, probabil Fundu, sat Intre Siret şi Blstriţ1 care s-a numit Bureşti şi
Buneştl, azi Bogdan Vodă, com. Săuceşti, jud. Bacău (D.I.R.A. XVI, vol. IV, p. 44).
8. Negoteştt, sa t p e Boţbitir, Tg. Ocna, juq. Bacău (D.I.R.A. XVI. voi. II, p. 179).
9 VAleA SeAc4, sat In apropiere de Tg. Ocna, jud. BacAu ,(D.I.R.A. XVI, vol. IV,
p. 44).
10. Dr4geştt, sat pe Siret, com. DămleneşU, jud. BacAu (D.I.R.A. XVII, vol. IV,
p. 108).
11. Obre;estt, loc de prisacl pe Bistriţa, jud. Bacău (D.R.H., A. XVII . vol. Il).
.•

12. Şendreştt, loc ae

prisacl

pe

Bistrlţ:1,

probabil

Ungă

Iterşti,

(D.R.H., A. XVI I , voi. XXI, p. 92).
13. BIIIC4u, dincolo de viile băcăuanilor, teritoriu lnglobat In
Baeău (D.R.H., A. XVII, vol. XXI, p. 68).
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14 . . Bir.s4neşti, loc de prisa,că pe apa Si-Uşului1 sat oom. Birsăneşti (Arh. st. Iaşi,
.
Documente, P. 30/13, original.
.
15. D4mieneşti, loc de prisaci, sat in ţinutul �.omanului, azi com. Dămieneşti, jud.
Bacău (Gh. Gh ib inescu, .Surete Şi Izvoade" XXIV, p. 15-18).
18.- .f!.l!rt4n�ti, loc de· prisacă, sat Oituz, com. Bogdăneşti, jud. Bacău (Arh. St. Iaşi,
bocume�te P. 4'06/28).
.

LES
. . - OCCUPASIONS AP.ICOLES DANS LA MOLDAVIE Fl!:ODALE CONCERNANT
LA ZONE DE BACl\.U (XIV-XYIII-e SIEcLES)

:fi e s u m e

Le theme ttaite a titre ci-ciessus represent un fragment de la these de docto�t
de l'autelir · quL releve l'importance de cette tres · ancienhe occupation des roumains
'
'
:·
,de Moldavi� a\1 Moyen�J\ge.
.
L'apic.�:�lture a. ete au Moyen. �e .une branch� econamique tres importante' en
trainant 'de larges masses d'habitants qili a en pour effet d,e multiples relations
·econ'omiq\ies, soeiales, politiques dans l'hlstc;iii·e des P:iys roumains.
., , I:.es coru:Iition'IJ naturelles -de ·Ia Moldavie f&>ciale ont ��fmis " le developpement de
l'�picu�tuJ:l!! g�ce au: ţli,ma.t doux,'ia· varil!te·tles fonnes de relief et notarri:rn ent par
·' ..,
l'e��tenc� d'une abondante vegetş.ţion -mellifere.
·.
Le miel et la cire avec ses· derives : le hydromel, le "prolipse" ou la cire :vetie,
des residus, ont constitue vers la fin du XVIIIes des produits inemplacables en
l'absence du sucre et du petrole lampant. Dans le district de Bacău ont ete renommees
les ruchers attestees dans les documents "par-dela des vignobles des habitants de
Bacău" ce qui voudrait dire, les colUnes de Călugăra avec une riche vegetation
'·
mellifere.
La premiere mentiop. documentaire . sur l'�P\Cvltu.re de cette · region remonte le
8 septembre 1457 qu!ind le prince reignaut �tiannţ! ·. le · Orand confirmait a la ma
nastere de Bistriţa la Douane de la viile. de BlM:ău et de Tazlău.
La production de miel et de cire etait obten.ue dans la periode feodale (D.U Moyen
Age). s.ur l�s domaines · des boiards, des · rnona :rteres -et au9sr par
. les pay�n:s Hqres,
�
m�m'e les serfs.
Les sources inedites etudi� aussi bien q'ue celles editeţs s an t tii;i"anim�ment
d'accord a reconnaître la richesse en n'l.iel et cire .de la Molcj.avie feod!lle,, Ş.,J.a: suite des
mervellleuses , cpnditions naturelles 'Pollr \'apiculture et de � ·11 habilite du ' roumaip. de
·
Moldavie pour cette occupation.
. P'apr� .Ct!$i!]eS consi derati on "Hes re"\renus resultes de l'a'pietiltut�, leş impOţs
payes sur ce revenu, !'export de miel et de cire, les obligations envers l'Em.pire
Oto�n) l'apiculture a detenue dans ·l'ecGnomie feodale de la Moldavie la troixieme
place · apres l'elevange du betail et l'agriculture.
Le district de Bacău se rejoussarit des conditions naturelles appropriee� se situe
dans la Ilie zone des quatre prinJCipales zones apicoles re'iultees de la carte que nous
avons presentee, cohcernant la zone apicole dans la M'>ldavle ftbd:tlc.
.
Les localites les plus importantes du district de Bacli.u sont incluses dans la liste
anexee a l'article.
·
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